
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- DALI pentru obiectivul de 
investitii "Reparatii aparari de mal pod peste raul Doftana punct 

Peste Vale, comuna Valea Doftanei" 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 

Vazand: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Valea Doftanei si referatul de 
specialitate numarul 7659/04.07.2019 al Biroului de achizitii,investitii , proiecte 
europene si patrimoniu; 
-In conformitate cu prevederile art.44 alin(1) din Legea nr.273//2006, privind 
finantele publice locale,cu modificarile si coinpletarile ulterioare; 
- Prevederile HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a 
structurii si metodologiei de elaborare a Devizului general pentru obiectivele 
de investitie; 

- Prevederile Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului National de 
dezvoltare a infrastructurii , cu modificarile si completarile ulterioare 

-In temeiul prevederilor art.133 alin.(1 ),art.139 alin.(1 )si alin(3) si art.197 din 
OUG nr.572019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici (DALI) pentru obiectivul de 
investitii 11Reparatii aparari de mal pod peste raul Doftana punct Peste 
Vale, comuna Valea Doftanei". 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 583.637,49 lei, din care: 
C+M = 510.880,07 lei (inclusiv TVA) 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa Ia indeplinire de Primarul comunei Valea 
Doftanei prin aparatul de specialitate. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei , Tn termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei ; 



Biroului Financiar-contabil; 
Biroului Achizitii, investitii , proiecte europene si patrimoniu ; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar l?edinta; 
Dosar Hotarari. 

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel: 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 11 
Voturi pentru 11 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Valea Doftanei , 
23.07.2019 
Nr.63 

Presedinte de sedinta., 
Consilier Local 

'1::5. Adrian Oceanu 

Contrasemneaza: 
pSecretarul comunei 

Va/ea Doftanei 
2f' inspector Cordos Carina 


